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Introduktion til logbogen 

Denne logbog er et værktøj til din læring på Sundets Sejlerskole. Du kan bruge den 
til: 
o at få overblik over, hvad du skal lære på sejlerskolen 
o selv at evaluere, hvad du har lært, og dermed også hvad du mangler 
o at drøfte, hvad der er relevant at fokusere på fremover med din lærer 

Din læring er afhængig af, at du selv er opmærksom på, hvad du kan, og hvad du 
mangler. 

Vejledning i brug af logbogen 
Logbogen indeholder tre hovedafsnit. 

Det første afsnit fortæller kort om undervisningen med fokus på, hvilke forvent-
ninger sejlerskolen har til dig og hvilke forventninger, du kan have til lærerne.  

Det andet afsnit indeholder en række skemaer, som du selv kan bruge til at eva-
luere din kunnen. Samlet indeholder skemaerne en stor del af det, du skal kunne 
for at sejle en båd. Når du derfor bruger skemaerne til selvevaluering, kan du med 
logbogen få indsigt i, hvor langt du er i din læring. 

Det tredje afsnit indeholder en række skemaer med det, du skal deltage i på sejler-
skolen. Du kan med dette afsnit få overblik over, hvad du har gjort og været med 
til, og hvad du mangler at gøre. 

Du skal skrive dit navn i det gule felt på forsiden. Skriv også gerne dine kontaktdata 
på side 26, så du øger chancerne for at få logbogen tilbage, hvis du mister den. 

Logbogen er under udvikling 
Denne logbog er tredje udgave. Den praktiske brug af bogen vil give os erfaringer, 
som givet vil medføre ændringer. Brug af logbogen vil også vise, om der er noget, 
som vi ikke har tænkt på. Der kan være noget i din undervisning, som ikke er 
forudset i logbogen. 

Du må meget gerne viderebringe dine erfaringer med logbogen til dine lærere og 
til skoleudvalget. 
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Forventninger, undervisningen og prøven 

I Sundets Sejlerskole har vi forventninger til lærere og elever. Det er vigtigt, at du 
er bekendt og indforstået med disse, så du ved, hvad der bliver forventet af dig 
som elev, og hvad du kan forvente af dine lærere. 

Brug et øjeblik på at læse og forholde dig til forventningerne.  

Forventninger til lærerne 
Lærerne i Sundets Sejlerskole skal som udgangspunkt have sejlererfaring, kende 
pensum og kunne demonstrere pensum i praksis.  

Herudover forventer vi også, at lærerne:  
o Har lyst til at dele viden og dele glæden ved at sejle 
o Er tålmodige, forstående og anerkendende over for elevernes indsats 
o I samspil med eleverne har ansvar for elevernes sejleruddannelse 
o Har overblik over undervisningsforløbet  
o Overlader kommandoen til rorgængeren 
o Gør en indsats for at skabe god stemning og få et godt socialt miljø i båden 
o Evaluerer elevernes niveau løbende og tager ansvar for at give og modtage 

feedback  
o Er det gode eksempel ved at bevare en god og konstruktiv tone og udvise pli på 

vandet og på land 

Forventninger til eleverne 
Når du starter som elev i Sundets Sejlerskole forventer vi, at du deltager aktivt i din 
undervisning.  

Vi tager det som en selvfølge, at du møder velforberedt op til undervisningen, selv 
tager ansvar for at blive en dygtig sejler og bådfører, og bidrager til en god 
stemning og et godt socialt miljø. 

Vi forventer, at du i løbet af din uddannelse lærer: 
o Godt sømandskab 
o Skipperrollen – dvs. at planlægge sejladsen, lede mandskabet, afgive tydelige 

kommandoer, tage ansvar for båden og skabe glæde ved sejladsen. Bemærk, 
dette er en lederrolle. 

o Gasterollen – dvs. udføre kommandoer, holde orden i skøder mm., holde udkig, 
være opmærksom og i øvrigt have blik for, hvad der er brug for under sejladsen. 

o Grundlæggende færdigheder i at sejle og håndtere en båd (se den samlede liste 
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i Log over sejløvelser, s. 16) 
o Navigation og sejladsplanlægning, også sejlads om natten 
o Vind og vejr, opskud, afdrift 
o Klargøring af både og mindre reparationer  
o Bådens funktioner og benævnelser samt generelle maritime udtryk 
o Søfartsreglerne og sikkerhed på vandet 
o Meteorologi – vejrudvikling og ændringer i farvand 
o Får indblik i bådens el-installationer, elektronik og korrosion 

Undervisningen 
Du får undervisning på vandet og på land. Den strækker sig over to sejlsæsoner og 
to vintersæsoner.  

Undervisningen på vandet foregår en gang om ugen. Du kommer på et hold, der 
sejler sammen på en fast ugedag. Hver ugedag har et hold af lærere, som sejler 
med eleverne. Du kan derfor i løbet af sæsonen komme til at sejle med forskellige 
lærere.  

Ved afslutningen af 1. års sejlads i september indstiller holdet af lærere de elever, 
der kan gå videre til 2. års sejlads. På introduktionskurset eller i løbet af første 
sejlsæson bliver du undervist i knob og stik, som der afholdes prøve i den første 
lørdag i oktober, samtidig med 2.års-elevernes afsluttende prøve på vandet. 

I sejlsæsonen vil der være en række tursejladser, som du kan deltage i. For eksem-
pel sommertogt, som er den længste af disse sejladser, og weekendture. Turene 
giver dig god rutine og erfaring med praktisk sejlads og er hyggelige at være med 
på. Der er desuden natsejladser, som du kan bruge til at få din obligatoriske 
erfaring med at sejle om natten.  

I vintersæsonen er der undervisning i sømandskab, og der arbejdes med bådene på 
land. Undervisningen i sømandsskab kan omfatte undervisning i navigation, tov-
værk, meteorologi, kommunikation til søs, praktisk gps, el-installationer, 
vedligeholdelse af træ- og glasfiberbåde, lakarbejde, reparationer på skrog og rig, 
elementær førstehjælp samt dit ansvar som fører.  

Arbejdet med bådene på land og sejlerskolens øvrige materiel finder sted i 
månederne november til april.  

Efter 2. års praktiske sejlads skal du til den afsluttende praktiske prøve på vandet, 
der finder sted den første lørdag i oktober. 

Derefter er der kursus i Udvidet Sømandskab, der afsluttes med en prøve omkring 
1. december. Bestået prøve fører frem til klubbens Førerbevis. 
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Indstilling til 2. år 
Efter 1. års sejlads bliver din sejlerkunnen bedømt af to eller flere lærere, som 
derpå afgør, om du kan indstilles til 2. års sejlads. 

For at kunne blive indstillet til 2. års praktisk sejlads skal du: 
o til enhver tid vide, hvorfra vinden kommer 
o kunne spidse og falde 
o kunne vende og bomme 
o kunne skøde ind og ud i takt med kursændringer 
o kunne sejle bidevind 
o kunne forstå og kunne bruge gængse kommandoer 
o kende de væsentligste af bådens betegnelser 
o have sejlet mindst 1 natsejlads 

Hvis du kan leve op til disse otte krav, er det højst sandsynligt, at du har fået et 
passende kendskab til bådens indretning og håndtering, så du kan finde dig til rette 
på 2. år. 

Læs desuden afsnit 8 - Retningslinjer for skolesejladsen i Sejlermappen. 

Indstilling til den afsluttende praktiske prøve 
For at kunne gå op til den afsluttende prøve, skal to lærere indstille dig til prøven. 
Lærerne skal indstille dig, hvis de vurderer, at du under sejladserne har vist, at du 
kan håndtere båden, så du kan bestå prøven samt har udvist godt sømandskab og 
har den nødvendige viden herom. 

Den afsluttende praktiske prøve 
Den afsluttende praktiske prøve til førerbevis finder sted i starten af oktober. Det 
er normalt første lørdag i oktober.  

Under prøven skal du bl.a. demonstrere færdigheder i mand-over-bord øvelser 
(8-talsøvelsen og cirkel-/bomningsøvelsen) samt færdigheder i tillægning til kaj. 

Endvidere skal du som rorgænger vise overblik og beslutsomhed og via klare og 
tydelige kommandoer lede mandskabet ved tilrigning, afrigning, fralægning og til-
lægning samt under sejladsen i øvrigt.  

Endelig skal du være opmærksom og vise færdigheder som gast (justering af sejlfø-
ring, knob og stik mv.) 

Du kan læse mere herom i sejlermappen side 51-53 

Under den praktiske sejladsprøve deltager en lærer fra klubben samt en fra 
Søfartsstyrelsen beskikket censor.  
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Du skal endvidere i praksis vise kendskab til og kunne håndtere påhængsmotorens 
funktion, som beskrevet på side 52 i sejlermappen. 

Resultatet af prøven kan enten være ”førerbevis”, ”duelighedsbevis” eller ”ikke 
bestået”. Bestås til ”førerbevis” modtages også duelighedsbevis. 

Hvis du ikke bliver indstillet til førerprøven, kan du selv vælge at gå op 
til ”duelighedsbevis”. Forudsætningen herfor er, at dine lærere har vurderet, at du 
kan føre klubbens båd forsvarligt under prøven. 

 

Den afsluttende teoretiske prøve 
Efter 4. semesters undervisning i udvidet sømandskab skal du op til en skriftlig 
prøve omkring 1. december af en times varighed. Dette er i hovedsiden en 
multiple-choice i emner, som har været gennemgået i løbet af 4. semester. Ugen 
efter er der afsluttende mundtlig prøve, hvor emner fra hele uddannelsesforløbet 
indgår: Knob og stik, sejlads til fremmed havn efter opslag i havnelods, navigation, 
signalflag, nødsignaler, sikkerhed ombord m.v. 

Efter prøven 
Når du har taget din førerprøve, kan du fortsætte din deltagelse i klubbens sejlerliv 
og sejlermiljø med de mange andre, der holder af at sejle. Du kan deltage i 
tursejladser, og du kan selv tage initiativ til sejladser. Du kan være med som 
skipper på sejladser, som sejlerskolen arrangerer eller deltager i. 

Hvis du gerne vil vedligeholde og udvikle dine sejlerevner og jævnligt være på 
vandet, kan du deltage i kurset ”Tur og Trim”. De sejler en dag om ugen og kan 
også tage på tursejladser. 

Hvis du gerne vil lære at sejle kapsejlads, kan du være med i kap-skolen. 

Du kan låne sejlerskolens både mod en rimelig vedligeholdelsesafgift til privat 
sejlads. Hvis du er tilmeldt som Tur og Trim-  eller kap-elev, kan du bruge bådene 
uden yderligere betaling.  

Sejlerskolen rekrutterer nye lærere blandt de nye førere. Hvis du har lyst og evner 
til at lære andre at sejle, kan dette også være en mulighed for at bevare det tætte 
bånd til miljøet i sejlerskolen. 
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Evaluering 

Vi vil gerne skabe rammerne for, at du udvikler dig til at blive en dygtig sejler.  

Derfor er det vigtigt, at du undervejs i din uddannelse bliver evalueret, så du og din 
lærer kender dit niveau og ved hvilke områder, du skal arbejde mere med, for i 
sidste ende at bestå førerprøven. 

Den løbende evaluering af dig omfatter:  
 Selvevalueringer 
 Evalueringer fra din lærer og dit hold.  

Selvevalueringer 
Selvevalueringerne er dit eget værktøj til at følge, hvorvidt du lærer det, du skal 
kunne på vandet. Du har selv ansvar for at bruge skemaerne. 

Tag et kig hen over de næste sider, så du fra sejlsæsonens start har et overblik over 
evalueringerne. 

Selvevalueringerne er delt ind i 11 skemaer, og hvert skema har et tema. I selve 
skemaet kan du se, hvad der skal til for at du kan sige, at du har erhvervet dig 
denne kunnen. I de fleste tilfælde er det en række konkrete handlinger, som du 
skal kunne udføre.  

Når du udfylder selvevalueringerne bruger du følgende skala:  
1 = Mangler en del 
2 = Nogenlunde 
3 = Ok 

Hvis en sejlads har omfattet elementer fra flere evalueringsskemaer, kan du udfyl-
de de relevante elementer på tværs af skemaerne. Du kan også vælge at fokusere 
på ét skema ad gangen. Uanset hvordan du vælger at bruge skemaerne, bør det 
være en fast del af den ugentlige sejlads. Det er bedst at gøre det umiddelbart 
efter, at I har rigget båden af. Så kan I få hjælp af læreren og hinanden. 

Der er plads til at foretage flere selvevalueringer af samme emne. Så kan du se, 
hvordan du udvikler dig fra gang til gang. 

I hvert skema er der i rækken, hvor der står ’Tema’ plads til, at du kan skrive dato 
for den evaluering du laver i en kolonne. 
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Selvevaluering 1 

Bådens og riggens benævnelser 1. års sejlads 2. års sejlads 

Tema: Dit kendskab til bådens og riggens benævnelser         

Bådens skrog og opbygning         

Dæk og cockpit         

Rig – stående og løbende rig         

Sejl         

1 = Mangler en del   2 = Nogenlunde   3 = Ok 

Selvevaluering 2  

Sejlvind og vindretninger 1. års sejlads 2. års sejlads 

Tema: Din evne til at bestemme vindens retning i 
forhold til båden         

I vindøjet         

Bidevind         

Foran for tværs         

Halvvind         

Agten for tværs         

Læns         

Platlæns         

Forstår du begreberne rumme og skralle         

Kan du mærke, når vinden rummer/skraller         

1 = Mangler en del   2 = Nogenlunde   3 = Ok 
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Selvevaluering 3  

Kommandoer, vendinger og kurs 1. års sejlads 2. års sejlads 

Tema: Kommandoer, stagvendinger og din evne til at 
sejle efter fast kurs og stoppe båden?         

Forstår du princippet i kommandoer til søs?         

Kan du afgive kommandoer til en stagvending?         

Kan du foretage en stagvending?         

Kan du styre efter kompas?         

Kan du styre ved at pejle et punkt på land         

Kan du mærke bådens ændrede opførsel, når man 
skifter kurs?         

Forstår du principperne for at stoppe en båd, når den 
skal anløbe en havneplads?         

1 = Mangler en del   2 = Nogenlunde   3 = Ok 

Selvevaluering 4  

Lægge båden på given halse 1. års sejlads 2. års sejlads 

Tema: Din evne til at lægge båden på given halse og 
sejle optimalt på de to halser.         

Har du forstået begrebet halse?         

Behersker du at skifte fra én halse med en bestemt 
sejlvind til den anden halse med anden sejlvind?         

Kan du mærke bådens krængning og hvilken sejlvind 
du sejler?         

Kan du mærke på bådens fart eller hældning, når du 
går for tæt til vinden?         

1 = Mangler en del   2 = Nogenlunde   3 = Ok 
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Selvevaluering 5  

Krydse mod et mærke 1. års sejlads 2. års sejlads 

Tema: Krydsning mod et mærke og din evne til at 
gøre det.         

Kan du sejle bidevind på begge halser?         

Kan du foretage en stagvending uden at båden går i 
stå?          

Husker du at bruge de rigtige kommandoer, når du 
vender?         

Forstår du, hvorfor man skal gøre krydsbenene 
mindre, når man nærmer sig målet?         

Kan du vigereglerne for både, der møder hinanden         

1 = Mangler en del   2 = Nogenlunde   3 = Ok 

Selvevaluering 6  

Gå mod et fast mærke 1. års sejlads 2. års sejlads 

Tema: Principperne når du går mod fast mærke og din 
evne til at gøre det.         

Kan du bringe din båd til standsning inden for få 
meter fra mærke?         

Kan du accelerere din båd, hvis du ikke har fart nok til 
at nå mærket?         

Kan du bremse din båd, hvis du har for meget fart til 
at stoppe ved mærket?         

Benytter du de rigtige kommandoer, mens du går til 
mærke?         

1 = Mangler en del   2 = Nogenlunde   3 = Ok 
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 Selvevaluering 7  

Bomning 1. års sejlads 2. års sejlads 

Tema: Principperne i en bomning og din evne til at 
gennemføre den         

Forstår du principperne bag en bomning?         

Kan du gennemføre en bomning i let vind?         

Kan du anvende de rigtige kommandoer, mens du 
bommer?         

Kan du gennemføre en bomning i én glidende 
bevægelse?         

Kan du undgå at båden skærer op efter bomning?         

1 = Mangler en del   2 = Nogenlunde   3 = Ok 

Selvevaluering 8  

Lægge båden ”bi og bak” og ankre 1. års sejlads 2. års sejlads 

Tema: Principperne til at lægge båden bi og bak og 
ankre og din evne til at gøre det.         

Forstår du principperne ved at anvende sejlet som 
speeder og bremse         

Kan du mindske bådens fart på læns?         

Kan du få båden til at bakke?         

Kan du lægge båden underdrejet (bi og bak)?         

Kan du bakke båden til valgt halse efter ankring?          

1 = Mangler en del   2 = Nogenlunde   3 = Ok 
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 Selvevaluering 9  

Halse, sejlretning og vindretning 1. års sejlads 2. års sejlads 

Tema: Principperne for forholdet mellem halse, 
sejlretning og vindretning og din evne til at 

håndtere det. 
        

Er du fortrolig med begrebet halse?         

Kan du uden besvær skifte fra en kompasretning til en 
anden?         

Kan du sejle på forskellige vindretninger og samtidig 
sikre dig at sejlene bliver trimmet?         

Kan du mærke på båden, om du skifter kurs?         

1 = Mangler en del   2 = Nogenlunde   3 = Ok 

 Selvevaluering 10  

Mand over bord – med stagvending  1. års sejlads 2. års sejlads 

Tema: Principperne i mand over bord med en 
stagvending (8-tals manøvre)         

Kan du forklare principperne bag mand over bord 
manøvren med stagvending?         

Kan du gennemføre øvelsen og samtidig bruge de 
rigtige kommandoer?         

Kan du ’parkere’ båden på given halse inden for få 
meter af bjærgemærset?         

Kan du forstå og forklare hvorfor det er 
hensigtsmæssigt at ’parkere’ på bidevind?          

1 = Mangler en del   2 = Nogenlunde   3 = Ok 

Selvevaluering 11  

Mand over bord – med bomning 1. års sejlads 2. års sejlads 

Tema: Principperne i mand over bord med en bomning 
(cirkel manøvre)         

Kan du forklare principperne bag mand over bord 
manøvren med bomning?         

Kan du gennemføre øvelsen og samtidig bruge de 
rigtige kommandoer?         

1 = Mangler en del   2 = Nogenlunde   3 = Ok 
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Evaluering fra lærer og hold 
Ud over selvevalueringerne skal du sammen med din lærer og resten af dit hold 
sørge for at få tilbagemeldinger undervejs i sejlsæsonen - både første og andet år. 
Dette skal sikre, at du kender dit niveau og ved, hvor du skal blive bedre for at leve 
op til kravene til indstillingen til 2. år og til førerprøven. 

Vi anbefaler, at evalueringerne som minimum finder sted cirka fem uger efter 
sæsonstart om foråret og cirka fire uger efter opstart efter sommerferien. Husk at 
gøre det i så god tid, at du også får tid til at rette op på mangler. 

 

1 = Mangler en del   2 = Nogenlunde   3 = Ok 

Evaluering fra lærer og hold 
D

at
o 

 

1. års sejlads 2. års sejlads 

        

Bådens benævnelser         

Riggens benævnelser         

Havnemanøvre fralandsvind         

Havnemanøvre pålandsvind         

At gå til bøje         

Sejle på forskellige sejlvinde         

Krydse og skifte halse         

At bomme i let vind         

At bomme i frisk vind         

At anvende de rigtige kommandoer under sejlads         

At ligge underdrejet – bi og bak         

Mindske fart og bakke med sejlene         

Knob og stik         

Vigeregler         

Mand over bord - stagvending (8-tal)         

Mand over bord – bomning (cirkel)         

Klargøring af båd 
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Loggen 
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Log over sejløvelser – 1. og 2. år 

 Aktivitet  
 

 
 

             

                 
 Før afgang                

1 Eftersyn af båd, sikkerhedsudst, udrustn.                
2 Sikkerhedsinstruks                
3 Vejrmeldinger, vejret og sejlføring                
4 Planlægning af udsejling fra plads                
5 Planlægning af tillægning ved plads                
 Sejlads                

6 Afsejling fra plads i fralandsvind                
7 Afsejling fra plads i pålandsvind                
8 Tillægning ved plads i fralandsvind                
9 Tillægning ved plads i pålandsvind                

10 Bådens benævnelser                
11 Knob og stik ombord                
12 Fortøjn. v. plads, opkvejling af tovværk                
13 Bidevind og stagvending                
14 Halvvind, foran- og agtenfortværs                
15 Læns og bomning                
16 Kryds mod punkt i vindøjet                
17 Bestemme vindøjet - skralde og rumme                
18 Basalt sejltrim                
19 Falde og spidse (skære op)                
20 Vigeregler og vurdering af kollisionsfare                
21 Rebning og udrebning af storsejl                
22 Kurs efter fast objekt                
23 Ligge bi og bak                
24 8-talsmanøvre                
25 360graders øvelse, stor, alle sejlretninger                
26 360graders øvelse, lille, alle sejlretninger                
27 Stop ved fast bøje                
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N Aktivitet  
 

 
 

             

28 Bjærgemanøvre med stagvending                
29 Bjærgemanøvre med bomning                
30 Bjærgemanøvre med tung genstand                
31 Ankring og letning                
32 Sejlads efter kompas                
33 Plan for tillægning i fremmed havn                
34 Sejlads og tillægning i fremmed havn                
35 Stop og tillægning ved kaj/bro                
36 Forsejlsskift                
37 Sejlads med genua                
 Teori eller mest ved nat/tursejlads                

38 Sejlads med topsejl (t)                
39 Sejlads med flying jib (t)                
40 Spilersejlads (ikke pensum)                
41 Brug af søkort, sømærker mm. (t)                
42 Opslag i havnelods (t)                
43 Lanterneregler i mørke/usigtbart vejr                
44 Brug af log og lod (t)                
45 Forholdsregler – havari og grundstødning                
46 Forholdsregler før torden/hårdt vejr                
47 Sejlbådens stabilitet og fremdrift                
48 Trimning af mast og rig                
49 Natsejlads (som regel på tursejlads)                
50 Sejlads med motor, separat kursus                
51 Fortøjning ved forskellige kaj/bro-anlæg                
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Henvisninger til information om sejløvelser – 1. og 2. år 

 Aktivitet 1. 
år 

2. 
år 

Sejlermappe DS Gast 

      
 Før afgang     

1 Eftersyn: båd, sikkerhedsudst., udrustning 1 1 s. 21, 46 - 
2 Sikkerhedsinstruks 1 1 Omslag logbog Omslag logbog 

3 Vejrmeldinger, vejret og sejlføring 1 1 s. 47 s. 17-24 
4 Planlægning af udsejling fra plads 1 1 s. 21-22 - 
5 Planlægning af tillægning ved plads 1 1 s. 23, 32-33 s. 42-45 

 Sejlads     
6 Afsejling fra plads i fralandsvind 1 1 s. 21-22 - 
7 Afsejling fra plads i pålandsvind 1 1 s. 21-22  
8 Tillægning ved plads i fralandsvind 1 1 s. 23, 32-33 s. 42-45 
9 Tillægning ved plads i pålandsvind 1 1 s. 23, 32-33  

10 Bådens benævnelser 1 2 s. 9-13, 48-50 s. 14-15, 23-28 
11 Knob og stik ombord 1   s.12 
12 Fortøjn. v. plads, opkvejling af tovværk 1  - s. 11 
13 Bidevind og stagvending 1 1 s. 25, 27-29 s. 35-39 
14 Halvvind, foran- og agtenfortværs 1 1 s. 25 s. 37 
15 Læns og bomning 1 1 s. 25, 30-31 s. 40 
16 Kryds mod punkt i vindøjet 1 1 s.28  
17 Bestemme vindøjet - skralde og rumme 1 1 s.27  
18 Basalt sejltrim 1 1 s. 35-39 s. 26-27 
19 Falde og spidse (skære op) 1 1 s.27  
20 Vigeregler og vurdering af kollisionsfare 1 1 - s. 47-53 
21 Rebning og udrebning af storsejl 1 2 s. 19 s. 32 
22 Kurs efter fast objekt 2 3 - s. 41 
23 Ligge bi og bak 2 2 - - 
24 8-talsmanøvre 2  s. 31-32 s. 35-45 
25 360graders øvelse, stor, alle sejlretninger 2  s. 30-31 s. 35-45 
26 360graders øvelse, lille, alle sejlretninger 2    
27 Stop ved fast bøje 2  s. 30-32 s. 35-45 
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N Aktivitet 1. 
år 

2. 
år 

Sejlermappe DS Gast 

28 Bjærgemanøvre med stagvending 2 1 s. 30-32 s. 58-62 
29 Bjærgemanøvre med bomning 3 1 s. 30-32  
30 Bjærgemanøvre med tung genstand 3 2   
31 Ankring og letning 3 3 s. 24, 33 - 
32 Sejlads efter kompas 3 2 - s. 41 
33 Plan for tillægning i fremmed havn 3 1   
34 Sejlads og tillægning i fremmed havn 3 1 s. 24 s. 42 
35 Stop og tillægning ved kaj/bro 3 1 s. 32-33 s. 35-45 
36 Forsejlsskift 3 2 s. 17-20 s. 26-28 
37 Sejlads med genua 3  - s. 28 

 Teori - mest ved nat/tursejlads     
38 Sejlads med topsejl (t)  2 s.18  
39 Sejlads med flying jib (t)  2 s.18  
40 Spilersejlads (ikke pensum)   s. 33-35 - 
41 Brug af søkort, sømærker mm. (t)  1 - - 
42 Opslag i havnelods (t)  1 s. 24 s. 42 
43 Lanterneregler i mørke/usigtbart vejr  1 - s. 55 
44 Brug af log og lod (t)  1 - - 
45 Forholdsregler – havari og grundstødning  2 s. 39-42 s. 73-78 
46 Forholdsregler før torden/hårdt vejr  2 s. 26 s. 17-23 
47 Sejlbådens stabilitet og fremdrift   s. 25-26 s. 25-33 
48 Trimning af mast og rig   s. 35-38 s. 30-31 
49 Natsejlads (som regel på tursejlads) * * - - 
50 Sejlads med motor, separat kursus  * - s. 78 
51 Fortøjning ved forskellige kaj/bro-anlæg S S   

Tallene under 1. og 2. år angiver den normale rækkefølge/prioritering for øvelserne i 
undervisningen. 

Sejlermappe: Sejlermappe, Sundets Sejlerskole 
DS Gast: Gast – kom godt igang med sejlads, Dansk Sejlunion  

*: Obligatorisk 
(t): mest ved tursejlads 
S: Særskilt kursus  
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Log over sejldage med undervisning 
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Log over sejldage med undervisning 
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Log over sejldage med undervisning 
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Log over deltagelse i tursejlads/natsejlads 

Turens mål/navn 
Dato/klokken 

Timer Båd N
at

 

Fra -> Til 
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Log over deltagelse i kurser og foredrag 

Kursus         Underviser Dato  

Intro til klubben/sejlskolen og lokaliteterne   

Knob, stik og tovværk   

Navigation og grundlæggende sømandskab   

Meteorologi   

Motor-teori   

Påhængsmotor-praktik   

Grundlæggende førstehjælp   

Bådvedligeholdelse – teori   

Fortøjningsteori og praktik og brug af anker   

 
Udvidet Sømandskab 
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Log over deltagelse i klargøring af både 

Dato Navn på båd/både Arbejdets art 

   

   

   

   

   

   

   

   

Andre erfaringer med relevans for uddannelsesforløbet 

Emne Hvor Hvornår 
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Notater 

Hold dig løbende orienteret her: 

www.Sundet.dk : Sejlklubben Sundets hjemmeside 
Tilmeld dig klubbens facebookgruppe: ”Sejlklubben Sundet”                                                          
www.Sundetssejlerskole.dk : Skolens tilmeldingsside til undervisning, ture mm.       
Tilmeld dig sejlerskolens facebookgruppe: ”Sundets Sejlerskole”   
www.Yr.no : Norsk vejr- og farvandsudsigt 
www.Sejladsudsigt.dk : Dansk farvandsudsigt                                                                                                         
App.: ”sejlsikkert” farvandsudsigt og advarsler fra farvandsvæsenet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine kontaktdata 

Telefon: ______________ Email: ______________________________________ 
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Bådpasning 

Sejlerskolen og du har som en del af undervisningen ansvar for bådenes 
vedligeholdelse og udrustning. Det bidrager du til, når du deltager i klargøringen 
hen over vinteren, samt ved at behandle bådene godt, når du bruger dem. 
Opdager du fejl og mangler, er det vigtigt, at du meddeler dem videre. 

Når I forlader båden 
Båden skal efter hver sejlads forlades i sejlklar stand, rengjort og velordnet.    
Holdet har under ledelse af læreren ansvar for at båden er sejlklar til næste aftens 
sejlerhold eller til weekenden.                                                                                                                       
Sørg for at lære og vedligeholde gode rutiner, når I kommer i havn.                          
Se i øvrigt instruksen som ligger i båden. 

Meddele skader, hændelser, fejl og mangler ved bådene 
Skader, hændelser og nærved-hændelser på egen og evt. fremmed båd skal skrives 
ind i bådens logbog. Dette gøres udførligt så rapporten kan bruges direkte i en 
skadesanmeldelse til forsikringsselskabet. Tag billeder til yderligere 
dokumentation. Læreren og holdet skal selv efter aftale med Flådechefen anmelde 
skader til forsikringsselskabet og følge op på sagen. 

Rapporterne vil også blive gransket og brugt til undervisningsbrug om vinteren. 

Ovenstående samt fejl og mangler ved båden, som I ikke kan ordne/reparere selv 
indrapporteres også til skoleudvalg@sundet.dk.  

Følg så vidt muligt følgende retningslinjer: 
1. Sæt ord på fejlen/uheldet og bådens navn i mailens emnefelt 
2. Skriv om fejlen/uheldet i mailens tekstfelt 
3. Slut af med at skrive dit navn, telefonnummer og mailadresse i mailens 

tekstfelt.    
4. Læg foto ved 



Sikkerhedsinstruks 

Før ombordstigning skal: 
o Alle besætningsmedlemmer være indskrevet i sejladsprotokollen 
o Formål og destination være indskrevet i protokollen 
o Afgangstidspunkt og forventet hjemkomst være indskrevet i protokollen 
o Alle besætningsmedlemmer være udstyret med godkendt redningsvest. 
o Hele besætningen være arbejdsdygtig. Sejlads er en holdsport, hvorfor alle skal være 

mætte og hydreret, samt medbringe varmt og vandtæt tøj og fodtøj. Ét uarbejdsdyg-
tigt medlem kan være til fare, ikke kun for sig selv, men også for resten af 
besætningen. 

o Læreren eller føreren skal være underrettet om besætningsmedlemmers kroniske 
sygdomme, handicaps eller andet, der kan have betydning for sikkerheden om bord. 

Før afsejling fra plads skal: 
o Listen over nødudstyr gennemgås. Nødudstyret skal ligge på dets rette og faste plads, 

så det kan findes hurtigt ved uheld. Nødudstyret skal virke. 
o Listen over øvrigt løsøre gennemgås. Tingene skal anbringes på deres faste pladser, og 

de skal fungere. 
o Lanterner kontrolleres. 
o Rigningen kontrolleres. Bolte og splitter i riggen specielt. 
o Alle være iført redningsvest. 

Under sejladsen: 
o Brug af redningsvest er obligatorisk på skolen, jf. Sejlermappen s. 44. 
o Eleven må gerne bruge egen redningsvest. 
o Er der kun én fører ombord i hårdt vejr eller om natten må vedkommende kun i helt 

ekstraordinære situationer arbejde udenfor cockpittet. Og aldrig uden sikkerhedsline. 
o Al færden på fordækket om natten og i hårdt vejr må kun ske under ansvarlig førers 

kommando. 
o Alle ombordværende skal vide, hvor telefonlisten befinder sig og kunne tilkalde hjælp 

telefonisk. 

Generelt: 
o Instruktøren er under skolesejlads dækket af Dansk Sejlunions ansvars- og 

arbejdsskadeforsikringer m.fl. 
o Hvis eleverne vil være forsikret, skal de tegne personlige heltidsulykkesforsikringer. 
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